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Program 25 mars

12:00-12:30 Introduktion och information från Luleå tekniska universitet
12:30-13:30 Laviner och lavinsäkerhet, Stefan Mårtensson.

Vad är en lavin och vad är problemet med laviner? Vilka risker finns, 
hur minimerar man dem och hur bör man utrusta sig när man 
befinner sig i lavinriskområden? Dessa är några av de frågor som 
besvaras under denna presentation.

13:45-14:30 Snöns mekaniska egenskaper, Joonas Mahonen.
Joonas Mahonen, industridoktorand vid Luleå tekniska universitet 
och BRP Finland demonstrerar hur man kan mäta egenskaper för 
snö ute i fält. Demonstrationen sker utomhus.

14:30-15:00 Paus
15:00-16:00 Mingel med studenter och doktorander som visar upp sina 

forskningsprojekt kopplade till snö, is och kallt klimat och vilka 
möjligheter det finns som student på Luleå tekniska universitet.
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Program 26 mars

10:00-10:15 Introduktion
10:15-10:45 Snöakademin – Johan Casselgren, Luleå tekniska universitet

Denna presentation kommer fokusera på snö. Snö är ett föränderligt 
material, men hur kan man mäta dessa förändringar och vad innebär det för olika 
applikationer. De senaste resultaten från snöakademin kommer att presenteras.

11:00-11:45 Utomhusaktivitet i vinterstaden - Agneta Larsson, Luleå tekniska universitet 
Presentationen illustrerar hur samspelet mellan miljö, väder, vanor och attityder 
påverkar när en person känner sig bekväm att rör sig utomhus på vintern, och på vilka 
sätt detta är av betydelse för hälsa och välbefinnande. 

12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Stadsdesign av vinterstäder – David Chapman, Luleå tekniska universitet

Denna presentation introducerar dimensionerna av stadsplanering och planering för 
vinterstäder. Presentationen och diskussionen belyser hur dessa 
vinterdesigndimensioner kopplas till FN: s hållbara utvecklingsmål, Parisavtalet om 
klimatförändringar och andra viktiga politiska frågor som t.ex. folkhälsa.

13:45-14:30 Spar pengar på att lagra snö - Erik Melin Söderström, Peak Innovation, Östersund
Här presenteras den senaste forskningen om snölagring, inklusive ett ekonomiskt 
analysverktyg för snölagring som hjälper anläggningar att optimera sitt snölager. 

14:30-15:00 Summering och avslutning
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